
Medicinska fakulteta v Mariboru, Katedra za medicinsko etiko in pravo 
Študijsko leto 2022/2023 

SEMINARJI  

Navodilo: skupina študentov pripravi Powerpoint predstavitev za 30-40 minut, temu pa bo 

sledila še razprava. Vprašanja in naloge, ki so navedene pri posameznih seminarjih, so okvir 

in usmeritev za vašo predstavitev, seveda pa je zaželjeno, da odprete in osvetlite tudi druga 

vprašanja. Če se posamezni študenti v skupini ne strinjajo z enakimi zaključki, naj vsak 

predstavi in zagovarja svoje stališče – to je samo zaželjeno.  

Opravljen seminar šteje kot del izpita. 

***** 

BOLNIK V PEDAGOŠKEM PROCESU – 16.3.2023 

Pouk medicine neizogibno vključuje tudi delo z bolniki. Bolnik je hkrati tudi subjekt v 

pedagoškem procesu, zdravnik je hkrati učitelj. 

Poudarite, da mora bolnik soglašati s predlogom, da bo vključen v pouk in predstavite 

literaturo o tem vprašanju. Nato z gledališkim pristopom predstavite postopek pridobivanja 

soglasja bolnika. Posamezni člani vaše skupine prevzamejo vloge učitelja, bolnika/bolnice, 

študentov. Predstavite dva scenarija: 

• Bolnik soglaša s svojo vlogo pri pouku 

• Bolnik se ne strinja, da bi ga vključili v pouk 
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PRAVICA DO ODŠKODNINE: PRIMER BOLNICE A.M. – 23.3.2023 

Zaradi dolgotrajnih bolečin v trebuhu in anemije so gospo A.M. v oktobru 2009 naročili na 

kolonoskopijo v zasebni zdravstveni zavod. Po njenem pričevanju je zdravnik preiskavo 

zaključil v nekaj minutah, v izvidu pa je zapisal, da je črevo »bp«. Težave so se stopnjevale, v 

juniju 2011 je ponovna kolonoskopija odkrila obsežen rak širokega črevesa. Gospo so nato 

zdravili s številnimi operativnimi posegi (štiri operacije) in s kemoterapijo, preživela je 

številne resne zaplete in je sedaj brez znakov bolezni, vendar s precejšnjimi posledicami 

prestane bolezni in intenzivnega zdravljenja.  

Gospa je v letu 2016 vložila tožbo proti ustanovi, kjer je bila opravljena prva kolonoskopija in 

sodišče je za pojasnitev dogodka imenovalo izvedenca. Prvi izvedenec (mimogrede: v 

pogodbenem razmerju z isto zasebno ustanovo) je zapisal, da je bila preiskava opravljena 

korektno in da je rak zrastel v vmesnem obdobju do druge kolonoskopije. Na pritožbo proti 

temu mnenju je bil imenovan še drug izvedenec. Ta je zaključil, da je bila prva kolonoskopija 

opravljena skrajno malomarno. Ne gre le za navedbo tožnice, da je zdravnik preiskavo končal 

v nekaj minutah, pač pa tudi za dejstvo, da bolečine v trebuhu (te so posledica stenoze) in 

anemija kažejo na lokalno napredovali rak, ki ga pri korektno opravljeni endoskopiji ni 

mogoče spregledati. Čeprav je sodišče sledilo mnenju drugega izvedenca, sodni postopki s 

pritožbami in ponovnimi zaslišanji tudi sedaj še niso zaključeni. Tožena stranka (zasebna 

zdravstvena ustanova) z drago plačanimi odvetniki namreč uporablja vsa možna pravna 

sredstva, da bi odložili izplačilo odškodnine.  

Naloga: čimprej naj se mi študenti oglasijo, da jim posredujem kontaktne podatke za gospo 

A.M. Seveda boste vse njene osebne podatke obravnavali kot zaupne. Z gospo se pogovorite, 

predstavi naj vam svoj dolgotrajni boj za pravico. Priporočam, da se z gospo osebno srečate, 

morda nam tudi pripravite video posnetek pogovora ali pa jo celo povabite, da se udeleži 

seminarja »v živo«.  

Opredelite se tudi do vprašanja objektivnosti pri podajanju izvedenskega mnenja. V 

sorazmerno majhnem slovenskem prostoru se zdravniki poznamo, sploh če gre za delo na 

istem strokovnem področju. Kdaj je zaradi suma pristranosti upravičena izločitev izvedenca?      
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UMETNA MATERNICA – 30.3.2023 

Ste članica/član Etične komisije. Pred seboj imate predlog projekta, ki naj pripelje do umetne 

maternice. Raziskovalci predvidevajo, da bi oplojeno jajčece vsadili v umetno maternico, kjer 

bi simulirali vse, kar nudi maternica ženske: ležišče za implantacijo zarodka, pogoje za 

njegovo nadaljnjo rast (oksigenacija, preskrba s hranilnimi snovmi, temperatura, gibanje, 

dnevno-nočni ritem …). Predlagatelj zatrjuje, da bi s tem omogočili resnično enakopravnost 

med spoloma, saj bi tudi samski moški in moški pari lahko imeli otroka. Čeprav ni vedno in 

povsod zakonita, je zdaj namreč umetna oploditev mogoča pri samskih ženskah in ženskah v 

istospolni skupnosti, moški pa te možnosti nimajo. Poleg tega bi umetna maternica tudi za 

heteroseksualne pare pomenila, da se ženska reši neprijetnosti in tveganj, ki jih prinašata 

nosečnost in porod. 

V Ukrajini je bil 26. decembra 2022 v parlamentarni postopek vložen predlog zakona št. 

8306. Pobudniki predlagajo spremembo ukrajinske zakonodaje glede otrok, ki so bili vzrejeni 

v umetnem okolju izven človekovega telesa (“amendments to the Ukrainian Civil and Family 

Code regarding determining the origin of a child raised in an artificial environment outside 

the human body”). To resnično novico so Rusiji naklonjeni mediji pograbili kot dokaz, da 

»fašisti« v Ukrajini načrtujejo »industrijsko proizvodnjo« otrok (glej: Fake: Ukraine Becoming 

Experimental Ground For Growing Babies Artificially | StopFake). Ta ruska trditev je seveda hudo 

popačena, vendar drži, da tehnologija umetne maternice ni le v pomoč pri ekstremno 

prezgodnjem porodu, pač pa odpira tudi možnosti za izvenmaternično nosečnost od spočetja 

do zrelega novorojenčka.   

VPRAŠANJE Boste podprli predlog raziskave ali ga zavrnili? Kakšno je vaše stališče do 

predloga ukrajinskega zakona? 

 ime in priimek kontaktni podatki  

(elektronska pošta in/ali mobilni telefon) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

  

https://www.stopfake.org/en/strong-fake-ukraine-becoming-experimental-ground-for-growing-babies-artificially-strong/
https://www.stopfake.org/en/strong-fake-ukraine-becoming-experimental-ground-for-growing-babies-artificially-strong/


BELO SE PERE NA DEVETDESET – 6.4.2023 

Preberite knjigo Bronje Žakelj in vsem nam v kratkih besedah predstavite vsebino knjige. 

Naloga: Bronja bo prišla na naš seminar. Vnaprej si pripravite vprašanja in se z njo 

pogovorite o tem, kako je doživljala bolezen svoje mame in svojo lastno bolezen. Kaj nam 

njena izkušnja lahko pove o komunikaciji med zdravniki in ostalim zdravstvenim osebjem, 

bolniki, njihovimi svojci? Kako bolezen vpliva na komunikacijo znotraj družine?   

 

 ime in priimek kontaktni podatki  

(elektronska pošta in/ali mobilni telefon) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

  



UKRAJINA. ZDRAVSTVO IN POUK MEDICINE V ČASU VOJNE – 13.4.2023 

Zelo težko si je predstavljati, kaj pomeni vojna za sodobno zdravstvo.  

Zberite objave o posledicah vojne za ukrajinsko zdravstvo. Povežite se z ukrajinskimi 

zdravniki in študenti in jih prosite, naj vam čimbolj nazorno opišejo razmere. Pri iskanju 

kontaktov vam bom pomagal. Takoj ko dobim kontaktne podatke, se vam oglasim. 
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VEGANSKA PREHRANA PRI OTROCIH– 20.4.2023 

Pojasnite, kaj je veganska prehrana. Predstavite strokovno stališče do veganske prehrane pri 

otrocih.  

VPRAŠANJA: 

• Ali imajo starši pravico, da svojo odločitev za enostransko prehrano prenesejo na 

otroka?  

• Ali je družba zavezana, da v javnih ustanovah (vrtci, šole, bolnišnice) na zahtevo 

staršev otrokom ponudi vegansko hrano?  

• Kako naj ravna pediater, ki pri otroku veganskih staršev ugotovi zaostajanje v 

razvoju? 
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INTIMNI ODNOSI Z BOLNICO -  4.5.2023 

Miloš, star 34 let, je zdravnik specialist družinske medicine v večjem slovenskem mestu. Je 

poročen in ima tri otroke, stare 7, 5 in 1 leto.  

Že dve leti je med njegovimi bolniki tudi Barbara, stara 23 let. Barbara je odraščala v 

neurejeni družini z veliko alkohola in prepiri. Uspela je dokončati srednjo gostinsko šolo in se 

odselila od staršev. Še vedno je hudo nesamozavestna: zaposlena za določen čas in z 

nezanesljivim plačilom, s fantom se je razšla, ker je pri njem našla drogo, nima pravih 

prijateljev.  

Pri zdravniku se je prvič oglasila zaradi depresije, pozneje pa še večkrat zaradi nespečnosti, 

prebavnih motenj, bolečin v križu. Zdravnik jo je poskušal tolažiti, češ da se ji bo življenje 

uredilo. Prvič jo je prijateljsko objel, pozneje pa so objemi postal stalen del njenih obiskov.  

Lani jeseni ga je poklicala, da leži doma zaradi slabega počutja in tedaj se je zdravnik 120 

ponudil, da pride na hišni obisk. Ta obisk se je končal s spolnim odnosom, v katerega je 

prostovoljno privolila. V naslednjih mesecih jo je zdravnik obiskoval najmanj enkrat na teden.  

Barbara ga je prosila, da odnose prekineta in si je želela izbrati drugega osebnega zdravnika. 

Zdravnik tega ni hotel niti slišati in je vztrajal, da se še naprej srečujeta.  

VPRAŠANJA  

• Je zdravnik ravnal v skladu z zdravniško etiko? 

• Je njegovo ravnanje v nasprotju z zakonom?  

• Kakšno naj bo načelno stališče in priporočilo, ko gre za intimne odnose med 

zdravstvenimi delavci in bolniki? 
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ALKOHOLIZEM IN ODVISNOST OD ZDRAVIL PRI ZDRAVNIKIH – 15.5.2023 

Nobenega dvoma ni: zdravniki nismo imuni pred zlorabo alkohola. Ob tem pa alkoholizem 

pri zdravniku ni samo njegov problem ali samo problem njegove družine. Zdravnikovo 

zasvojenost z alkoholom občuti celotni kolektiv zdravstvene ustanove in seveda bolniki.  

Med zdravniki, ostalim zdravstvenim osebjem, farmacevti ni redkost tudi odvisnost od zdravil 

– narkotiki, pomirjevala, uspavalne tablete. 

VPRAŠANJA:  

• Kje so meje med zdravniško solidarnostjo in med nedopustnim toleriranjem alkohola 

ali zlorabe zdravil pri kolegu?  

• Mu je v pomoč kolegialno zatiskanje oči?  

• Kako naj pristopimo h kolegu, ki odločno zanika zasvojenost? 

• Kako naj pojasnimo paradoks: nihče si ne želi, da bi bil njegov/njen zdravnik 

alkoholik, ob tem pa je alkohol (vino, žgane pijače) med najpogostejšimi darili 

zdravniku? 
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ODNOS DRUŽINSKIH ZDRAVNIKOV IN KANDIDATOV ZA SPECIALIZACIJO IZ 

DURŽINSKE MEDICINE DO PREDLOGA ZAKONA O POMOČI PRI 

PROSTOVOLJNEM KONČANJU ŽIVLJENJA – 18.5.2023 

Jeseni 2021 je društvo Srebrna nit dalo v javno razpravo predlog Zakona o pomoči pri 

prostovoljnem končanju življenja. V javni razpravi s(m)o opozorili na številna zelo 

problematična določila predloga zakona. Trenutno (januar 2023) pripravljajo novo različico 

predloga zakona in zatrjujejo, da bodo upoštevali pripombe iz javne razprave. Predvidevam, 

da bo v času priprave seminarja nova različica že objavljena.  

Predstavite novo različico predloga zakona: kaj se je v primerjavi z lanskim predlogom 

spremenilo?  

Ne glede na spremembe je jasno, da bo breme izvajanja zakona na družinskih zdravnikih.  

VPRAŠANJA 

• Kakšen je odnos družinskih zdravnikov do predloga zakona? Zaželeno je, da se 

povežete s sindikatom družinskih zdravnikov Praktikum. Druga možnost je Odbor za 

osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije (tajnica odbora: Marija 

Cimperman, elektronska pošta marija.cimperman@zzs-mcs.si ) 

• Izpeljite kratko anketo v svojem letniku, lahko pa tudi med ostalimi študenti medicine. 

Tisti, ki razmišljajo o specializaciji iz družinske medicine, naj povedo, ali bi sprejem 

Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja vplival na njihovo izbiro 

specializacije. 

• Ko gre za prostovoljno končanje življenja, pojasnite razliko med pravico in med 

dopuščeno možnostjo. Kako je z avtonomijo zdravnika pri prvi in pri drugi možnosti? 
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ZDRAVNIŠKA STAVKA – 25.5.2023 

Ni dvoma, da imamo tudi zdravniki pravico, da zahtevamo urejene razmere za delo. Urejene 

razmere za delo pomenijo normalne pogoje za varno in strokovno delo ter seveda tudi 

primerno plačilo.  

VPRAŠANJA:  

• V čem so razlike med stavko pri industrijskih delavcih in pri zdravnikih?  

• Kdaj je zdravniška stavka upravičena?  

• Katere etične dileme se odpirajo, kadar zdravniki napovejo stavko ali jo res začnejo? 

• Kako naj zdravniška stavka poteka? 

• Kakšen je vpliv zdravniške stavke na podobo zdravnikov v javnosti? 
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